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Anmälan om bräddning (utsläpp) av orenat avloppsvatten, Österåkers kommun
Den 16 december 2019 anmälde Margretelunds villaägareförening Roslagsvatten för misstänkt
miljöbrott 13-14 augusti 2019, diarienummer 5000-K1583002-19. I tillägg till den anmälan anmälde
föreningen i januari 2020 Roslagsvatten för misstanke om ytterligare miljöbrott – under december
2019.
Föreningen får nu lämna en tredje anmälan av Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.
Den 4 mars konstaterade två medlemmar i vår förening att det sprutade ut avloppsvatten ur brunnen
på Sätraäng nedanför Muskötvägens anslutning till Margretelundsvägen. Brunnen ligger i gränsen
mellan fastigheterna Berga 8:1 och Berga 6:2. Bägge fastigheterna ägs av Margretelunds
villaägareförening. Brunnen är ansluten till Roslagsvattens avloppsledning.
Avloppsvattnet strömmade ut så kraftigt att brunnslocket lossnade och lade sig vid sidan om
brunnen. En av föreningens medlemmar tog kontakt med Roslagsvatten och påtalade risken för att
barn eller djur skulle kunna ramla ner i brunnshålet. Det föranledde att Roslagsvatten vid 14-tiden
samma dag återställde locket och placerade en tyngd på det.
Utsläppet innebar att pappersskräp, mängder av portionssnus, minst en tampong och annat
odefinerbart skräp ligger utspritt på marken. Och det är tydligt i gräset att det har strömmat vatten
från brunnen och nedåt till Sätterfjärden.
Bifogade fem fotografier togs samma dag som utsläppet. De visar hur det har strömmat ut vatten
från brunnen, skräpet på marken på grund av utsläppet, brunnslocket med den nu ditsatta tyngden
samt hjulspår efter Roslagsvattens bilar. Hjulspåren innebär märkbara skador på marken – skador
som inte har åtgärdats.
Det är – såsom vi framhållit tidigare – inte första gången som Roslagsvatten bräddar ut avloppsvatten
i vårt område. Vår uppfattning är att Roslagsvatten inte tar problemen med bräddningar av
avloppsvatten på allvar. Företaget har trots de återkommande problemen under åren uppenbarligen
inte anpassat sin anläggning och sin verksamhet för att förhindra ytterligare bräddningar.
Föreningen har för avsikt att återkomma i fråga om ersättning för skador och olägenheter på grund
av bräddningen.
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Bilagor: fem bilder (sida 2-6)
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